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Zgodnie z Regulaminem Komisji Specjalnościowych Aeroklubu Polskiego 

ja niżej podpisany Paweł Grzybowski 
imię i nazwisko 

wyrażam zgodę na kandydowanie 

na Przewodniczącego Komisji Lotniowej i Paralotniowej Aeroklubu Polskiego. 
nazwa komisji 

i oświadczam, że jestem członkiem stowarzyszonym Aeroklubu Polskiego, zgodnie 

z § 11 ust. 3 Statutu Aeroklubu Polskiego. 

Jednocześnie wypełniając zapisy Regulaminu Komisji Specjalnościowych 

Aeroklubu Polskiego prezentuję program działalności i propozycję ilościowego 

składu Komisji Lotniowej i Paralotniowej Aeroklubu Polskiego. ______ n...::;a-zw_a_,k_o_m~ls.,,..ji----=---

7 Podpis 

• Wyro,am zoodP, rw prze rwarzanle moich danych osobowych przez Aeroklub Polski dla potrzeb niezbędnych do realiiocji procesu wyboru 
Komi!}/ 5pecjalnofrlowyc/l AP /1aodnle z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych · Dz. U. 2018 r. poz. 1000)." 
Zcm a!em pc:,wlodomlony, Je administratorem danych Jest Aeroklub Po/ski, z siedzibą w Warszawie, 02-148 ul. Komitetu Obrony Robotników 39, 
odres t -moll: I, 1HotJJµ,,,oklu /1pol1kl.pl o,a1, Je mam prawo cofnięcia zgody na przetwananle danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgodt musi 
by( //oJone na plimle, opotn ane wlasnor,:crnym podpisem I datą oraz dostarczone do Biuro Aerair.lubu Polslclego. Cofnięcie l9odt nie ma wpływu na 
r.Qodno'..t 1 prawem prr.f'tworzanlu danych, którego dokonano na podstawie zgody przed M cofnięciem. 



PROPOZYCJE KANDYDATA 
NA 

PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI SPECJALNOŚCIOWYCH 
AEROKLUBU POLSKIEGO 

AEROKLUB POLSKI 

Zgodnie z §7 pkt. 2 Regulaminu Komisji Specjalnościowych Aeroklubu 

Polskiego, jako kandydat na Przewodniczącego Komisji 

Lotniowej i Paralotniowej Aeroklubu Polskiego, proponuję 

nazwa komisji 

następujący skład ilościowy Komisji: 

1. Przewodniczący, 
2. Przedstawiciel zawodników w sporcie paralotniowym (przeloty), 
3. Przedstawiciel zawodników w sporcie paralotniowym (celność lądowania), 
4. Trener Kady Narodowej w sporcie paralotniowym (przeloty), 
5. Trener Kadry Narodowej w sporcie paralotniowym (celność lądowania), 
6. Przedstawiciel zawodników w sporcie lotniowym, 

Podpis 



PROPOZYCJE KANDYDATA 
NA 

PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI SPECJALNOŚCIOWYCH 
AEROKLUBU POLSKIEGO 

AEROKLUB POLSKI 

Zgodnie z §7 pkt. 2 Regulaminu Komisji Specjalno~iowych Aeroklubu 

Polskiego, jako kandydat na Przewodniczącego Komisji 

Lotniowej i Paralotniowej Aeroklubu Polskiego, 

nazwa komisji 

przedstawiam poniżej program działalności Komisji na rzecz rozwoju naszej 

dyscypliny 

Podpis 

PROGRAM 

Moim celem jako przyszłego przewodniczącego KUP na nową kadencję jest m.in.: 

1. Ścisła współpraca z Zarządem Aeroklubu Polskiego, 

2. Pozyskiwanie środków z innych fródeł finansowania na cele związane z realizacją planów Kadry 
Narodowej w sporcie lotniowym i paralotniowym, 

3. Promocja sportu Lotniowego i Paralotniowego, 

4. Dbanie o wizerunek zawodników Kadry Narodowej w sporcie lotniowym i paralotniowym. 

5. Tworzenie regulaminów sportowych, a także ich aktualizacja uwzględniająca przepisy krajowe jak 
i międzynarodowe oraz nadzór nad ich stosowaniem, 

6. Zatwierdzanie uprzednio zweryfikowanych rekordów sportowych oraz innych wyczynów 
sportowych, 

7. Opracowanie propozycji do kalendarza imprez sportowych AP, 

8. Rozpatrywanie, w pierwszej instancji, zażaleń dotyczących zawodów sportowych i rekordów, 
sportowych, wg zasad określonych we właściwych regulaminach, 

9. Powoływanie i odwoływanie sędziów i komisarzy sportowych w sporcie paralotniowym 
i lotniowym, 

10. Zgłaszanie i opiniowanie kandydatur na trenerów kadry narodowej oraz innych osób funkcyjnych 
obsługujących daną Kadrę Narodową w sporcie lotniowym i paralotniowym, 

11. Wnioskowanie do ZAP w sprawie nadania zawodnikom i działaczom odznaczeń i wyróżnień, 

12. Rekomendowanie sposobu rozdziału środków publicznych przyznanych AP, 

13. Składanie wniosków w sprawie zakupów sprzętu sportowego oraz wyposażenia kadry narodowej, 

wraz z podaniem źródła finansowania, a także wnioskowanie w sprawie sprzedaży lub likwidacji 

posiadanego sprzętu. 


